
     EXTRAESCOLARS 2016-2017  
    

 
A càrrec de la companyia  

 

 

Per poder inscriure’s cal estar al corrent del pagament de la quota de l´AMIPA  
Hi ha d’haver un mínim d’alumnes inscrits per tirar endavant l’activitat. Places limitades. 

 � ....................................................................................  
 

Nom:.........................................Cognoms:..................................................... Edat: ........... Curs:........... (2016-17) 

E-mail: .........................................................................Telèfon 1: ........................... Telèfon 2: ............................... 

 
   
En/na ................................................................................ amb DNI núm.: ............................................. com a 

pare/mare o tutor/a de l’alumne/a ........................................................................................... sol·licito que el meu 

fill/a participi en les activitats extraescolars de teatre i l’autoritzo a assistir-hi. Així mateix autoritzo als 

monitors/es a prendre les mesures que considerin adients davant de qualsevol imprevist, i cedeixo les seves 

dades personals per a la realització d’aquestes activitats.  

 
 
 

Signatura:..................................... 

Per poder fer la reserva de plaça cal fer un pagament de 10€ a compte de les classes del curs vinent. En cas que 

l’alumne es doni de baixa abans d’acabar el curs, aquest import no es retornarà. Si finalitza el curs aquest import es 

descomptarà del rebut de l’últim mes. El pagament es farà per domiciliació bancària: Tornar el document adjunt 

degudament signat junt amb la butlleta de preinscripció (si ja l’heu portat per al menjador o qualsevol altra activitat 

extraescolar, no cal). 

 

Feu arribar aquesta butlleta a la secretaria de l’escola abans del 17 de juny de 2016. 

LA CAPSA DE CONTES 
P3, P4 i P5 

Horari:  Dilluns de 2/4 de 5 a 2/4 de 6   
    D’octubre a maig 
Preu: 25 € al mes  

La Capsa de Contes és un projecte de la companyia La Sal d’Olot associat a l’empresa 
Arriant que té com a finalitat treballar el món dels contes des de diferents disciplines 
artístiques.  

Comencem la sessió explicant un conte, però no sempre ho fem igual, el podem narrar 
ajudant-nos de les il·lustracions, de titelles, d’interpretació teatral, de música, etc. Un cop 
finalitzat proposem jocs i activitats que familiaritzin els nens amb aquestes disciplines i 
amb les seves possibilitats comunicatives. Juguem amb el llenguatge utilitzat, aprenem 
noves paraules i frases fetes, fem il·lustracions i collages, jocs rítmics amb percussions 
petites acompanyats de guitarra, cantem cançons per aprendre noves melodies, 
interpretem personatges...  

LA CAPSA DE CONTES - DILLUNS 


